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Precies een jaar geleden kreeg Jos de diagnose darmkanker.
Het afgelopen jaar stond in het teken van zijn strijd 

tegen deze ziekte. 

In plaats van bloemen, doen jullie hem en ons 
een groot plezier met een donatie 

aan het KWF kankerfonds.
Doneren kan via www.inmemoriamvoorkwf.nl/jos-van-dongen



Lieve Jos, papa en opa, 

Veel heb jij voor ons betekend.
Veel heb jij ons gegeven.
Jij gaf ons alles wat je had. 
En nog veel meer dan dat. 

Niet alleen aan ons, maar aan zo velen om ons heen.
Zonder dat jij er ook maar iets voor terug wilde.
Jij liet niet zo snel jouw emotie zien.
Maar alles was oprecht en kwam puur uit jouw hart. 

Samen met mama en ons genoot jij van het leven.
42 jaar getrouwd. Wat een mooie tijd hebben wij gehad.
De Panne, wandelen, kranten uitpluizen, musea bezoeken.
Voorlezen aan de kleinkinderen, lekker eten, een wijntje erbij.

Maar die ‘stomme klote ziekte’ raakte jou,
en hing als een donkere wolk boven ons leven.
Onmacht, verdriet en woede. 
En ook die pure wilskracht om de strijd aan te gaan.
Tot jij niet meer kon.

Lieve Jos, lieve papa, lieve opa, we laten je los.
Met intens verdriet, voor altijd in ons hart. 

Correspondentie adres: Zoom 33, 
 5061 RA  Oisterwijk

Door de nu geldende maatregelen zijn wij helaas 
genoodzaakt om de uitvaart in besloten kring
te laten plaatsvinden.

Desondanks geven wij u de gelegenheid om  
de dienst live te volgen via 
www.onzelivestream.nl/livestream-login/ 
op donderdag 14 januari 2021 vanaf 10.30 uur.
Gebruikersnaam: AfscheidJos (A & J zijn hoofdletters)

Wachtwoord: VanDongen (V & D zijn hoofdletters)

Er is gelegenheid om Jos nog een laatste keer 
gedag te zeggen op woensdag 13 januari 2021 
van 15.00 tot 16.00 uur in uitvaartcentrum
Creemers, Nieuwstraat 20 te Baarle-Nassau.
Het dragen van een mondmasker is verplicht.

Geleefd in liefde
Losgelaten in liefde

Jos van Dongen
* Hulten, 4 augustus 1952          † Oisterwijk, 7 januari 2021
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